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פרוטוקול
ישיבת מליאה שנערך בזום
ביום 6.8.2020
ויאושרר כפוף להצבעה טלפונית
נוכחים חזותית:
יורם קרין ,ראש מועצה אזורית עמק המעיינות ויו"ר האשכול
ניצן פלג ,ראש מועצה אזורית גליל תחתון
עאהד רחאל ,ראש מועצה אזורית אל בטוף
חזי חרוב ,סגן ראש עירית בית שאן
זכריה נאפסו ,ראש מועצה מקומית כפר קמא
חליל נאתכו ,מנכ"ל מועצה מקומית כפר קמא
מיה ונטורה ,מנכ"לית מועצה אזורית עמק הירדן
עו"ד ואפיק שבאט ,יועמ"ש מועצה מקומית מג'אר
שלמה אלקחר ,גזבר מועצה מקומית כפר תבור
על סדר היום:
 .1תהליך מינוי מנכ"ל
עם פרישתו של מנכ"ל האשכול ,על רקע הצורך באיוש המשרה ובהתאם לצו ההקמה של
האשכול ,צו איגודי ערים (אשכול רשויות הכנרת והעמקים) ,התשע"ח ,2018-והוראות
סעיף  4שבו ,תינתן סקירה אודות התהליך הצפוי ,וכן ,מוצע בזאת ,כי מועצת האשכול
תקבל את ההחלטות הבאות:
א .מינוי נציג מועצת האשכול בועדת האיתור  -ועדת האיתור תכלול את נציג מועצת האשכול,
מנכ"ל משרד הפנים או נציגו ומנכ"ל אשכול שימונה על ידי משרד הפנים .מוצע בזאת ,כי
ראש המועצה האזורית עמק המעיינות ויו"ר האשכול ,מר יורם קרין ,ימונה כנציג מועצת
האשכול בועדת האיתור.
ב .מינוי ועדה מקצועית  -לצד ועדת האיתור ,מוצע שתוקם ועדה מקצועית שתעסוק בתהליכי
המיון הראשוניים ,לפי הרכב זה:
יו"ר הועדה  -מר מאזן עדאוי ,ראש מועצה מקומית טורעאן וסגן יו"ר האשכול
מר עופר אזרד ,מנכ"ל עירית טבריה
מר דורון אביטן ,מנכ"ל מועצה מקומית מגדל
מר נפתלי פרידלנדר ,מנכ"ל מועצה אזורית גליל תחתון
מר חליל נאתכו ,מנכ"ל מועצה מקומית כפר קמא
ג .מינוי פרויקטור מקצועי שילווה את התהליך:
מר ארז קרייזלר ,פרויקטור מטעם המפע"ם ,כמי שיוביל את תהליך הבחירה.
ד .שכירת שירותי יועץ מקצועי לריכוז הנתונים ומיונם על פי נוהל רכש.

 .2מיקוד נושאים בתקופת המעבר בין המנכ"לים וקבלת החלטות על פי צרכי הרשויות
על רקע חילופי מנכ"ל האשכול ,יוצגו פרויקטים ותתקבלנה החלטות בדבר קידומם או
המתנה להובלתם בידי מנכ"ל האשכול הבא.
דיון:
תהליך מינוי מנכ"ל
יורם קרין :בעקבות המשבר הוחלט על ידי כול ראשי הרשויות לשלב ידים ולצאת לדרך
מחודשת ולמינוי מנכ"ל .הישיבה נעשית באופן חזותי וההחלטות כפופות לאישרורן
הטלפוני בידי החברים.
ישנה הצבעה למינוי ועדת האיתור .זה למעשה השלב האחרון .קודם לכך יש הצעה למינוי
הועדה המקצועית .מבוקש גם לאשר את מינויו של מר ארז קרייזלר כיועץ .ארז הומלץ
על ידי המפע"ם .כמו-כן ,ישנו צורך ביועץ מקצועי להליך ריכוז הנתונים והמיון הראשוני.
ארז קרייזלר( :הציג את עצמו) .כיהנתי בעבר כראש מועצה במשגב .ליוויתי הקמה של
שלושה מתוך חמשת האשכולות בתהליך ההקמה הראשוני.
יש הנחיות ברורות לגבי המינוי .הנחיות של הרגולטור ,ומצד שני ,יש ביקוש לתפקידים
מסוג זה.
הלו"ז חשוב ,בשאיפה לקצרו ככל האפשר .ההצעה היא לפרסם את המכרז כנדרש וחשוב
שכל מועצה תפרסם גם באתר האינטרנט שלה (לא חובה).
השלב הראשון ,מיון ע"י הועדה המקצועית ,יחד עם היועץ המקצועי ,למיון תנאי סף.
השלב השני ,מיון נוסף ,של מי שעומד בתנאי הסף ,ומוצע שזה ייעשה על פי שאלונים ודירוג
איכות.
השלב השלישי ,לבחור  15-20בעלי הדירוג הגבוה ולראיינם.
השלב הבא הוא ראיונות בפני ועדת האיתור .השלב האחרון הוא הבאת המועמדות
להחלטת מליאת האשכול.
ואפיק שבאט :מבקש להיות חבר בוועדה המקצועית.
חזי חרוב :אם כך צריך נציג נוסף כדי לשמור על אי הזוגיות.
יורם קרין :אם כך מציע שנצרף את מיה ונטורה וכך יהיה גם ייצוג נשי בוועדה.
מיה ונטורה :אם כך ,אבקש להיות חברה גם וכך תישמר אי הזוגיות ויהא ייצוג נשי
בוועדה.
הוחלט (כפוף לאישור טלפוני):
 יורם קרין ימונה כנציג מועצת האשכול בוועדת האיתור. הועדה המקצועית שתמונה לצד ועדת האיתור תורכב מחברים אלו (וכפוף לקוורוםבישיבותיה):
יו"ר הועדה  -מר מאזן עדאוי ,ראש מועצה מקומית טורעאן וסגן יו"ר האשכול
עופר אזרד ,מנכ"ל עירית טבריה
דורון אביטן ,מנכ"ל מועצה מקומית מגדל
נפתלי פרידלנדר ,מנכ"ל מועצה אזורית גליל תחתון
חליל נאתכו ,מנכ"ל מועצה מקומית כפר קמא
עו"ד ואפיק שבאט ,יועמ"ש מועצה מקומית מג'אר
מיה ונטורה ,מנכ"לית מועצה אזורית עמק הירדן

ארז קרייזלר ימונה כפרויקטור מטעם המפע"ם להוביל את תהליך הבחירה.
האשכול ישכור יעוץ מקצועי לצורך ריכוז נתוני המועמדים ומיונם ,בהתאם לנוהל רכש.

 .2מיקוד נושאים בתקופת המעבר בין המנכ"לים וקבלת החלטות על פי צרכי הרשויות
יורם קרין :באופן עקרוני לא נקדם מה שאין הכרח בתקופה זו ,לצד שמירה על פעילות
שוטפת ,וכמובן על פי צרכי הרשויות.
זכיא נאפסו :חשוב שפעילויות האשכול לא תתנגשנה עם נושאים שהרשויות עוסקות בהן
וכך הוא יישאר חפץ חיים (ניתנה דוגמא של מכרז הרווחה).
תקוים ישיבה טלפונית לאשרור ההחלטות בסעיף  1לעיל.

הישיבה ננעלה.

יורם קרין ,יו"ר

